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Bizottság javasolja a Képviselő-

Yáľo s gazdálkod ási és Pénzü gyi Bizotts á g v é|emény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bízottséĘ számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási
testületnek az e|őteriesztés mestársv alását'

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Józsefuaros onkoľmányzatának Képviselő-testiilete a 85/2008. (II.27.) számúhatározat 12.
pontjálan d<int<itt arľól, hogy iskolabuszt indít a Szźnađos út térségéből a Vajda Péteľ Ének-
zenei Altalános és Spoľtiskolába kísérleti jelleggel a200812009. tanévben.

Az iskolabusz indítását az indokolta, hogy a Szźnados út téľségébol a körzetes tankötęlęs
tanulók szülei a rossz közlekedési viszonyok miatt, más kerületek iskoláit részesítették
előnyben.

A 2008. szeptembeľ l-je óta mfütiđő iskolabusz bevá|totta a hozzá füzott fenntaľtói-
intézményi ľeményeket és aSzázados út téľségében lakó szülők nagy megelégedéséľe szo|gá|.
Jelenleg 50 tanuló veszi igénybe az iskolablsz szolgáItatást.

A Humánszo|gźitatásí Ügyosztály megvízsgáLta az iskolabusz indítáSának hatását a tanulói
IétszźlmváLtozáséra.illetveazáI|arĺitĺímogatásvtitozásfu a
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Atáblázatbanláthatő,Llogy az iskolabuszt igénybevevők száma folyamatosan nő.

tanév ísénvbevevők létszdm

f008/2009. 28

2009/2010. 34

2010/20rr 49

20It/2012 50

Az iskolai tanulólétszrĺm alakulása is mutatja (a kerületi létszźmmal ellentétben), hogy a
fokozato san növekszik.

tanév tanulóí létszdm

200812009. 460

f00912010. 457

2010/2011 474

f}rr/20rf. 487

A ktivetkező tźhlázat az á||arri támogatást mutatja be. Az onkoľmanyzat az iskolabuszt
igénybevevő tanulók után kétfele normatívát igényelhet: a tanulók után jáľó, illetve anapközit
igénybevevő tanulók utáni noľm atív át,
A két noľmatíva a|apján az iskolabuszt igénybevevő 1 fő gyeľmek után _ átlagosan az
önkormanyzat 162.628 Ft normatívát igényelhetett a 2011. évben. A 2012. évi mutatók még
nem állnak ľendelkezéstinkre, ezért a 20LI. évre igényelt létszámokkal, illetve
feladatmutatókkal szĺímoltunk. (50 fo x 162.628:8.131.378 Ft normatívát igényelhettĹink az
idei évre.)

létszátm

lĺvfolvam

1 főľe
jutó

noľmatív
támosatás

Iskola-
buszos

Íő Osszes

1 főľejutó
napkäzis

noľmatíva

lskola-
buszos

fő ossznc
1'-2. évfolvam 133.889 17 f .f76.rr3 fr.99s t7 373.9rs

3. évfolvam r34.452 I4 r.882.328 21.995 I4 307.930

4. évfolvam 1 55.1 89 9 r.396.701 2r.995 9 r97.995

5-6. évfolvam r56.667 I r.2s3.336 14.242 6 85.452

7-8. évfolvam 178.804 2 357.608 14.f42 0 0

Osszesen 50 7.166.086 46 96s29f

MINDOSSZESEN 8.131.378

ecv főľe eső átlas: 16f .6f8



Józsefulĺľos onkoľmtnyzatának Képviselő-testiilete a 479120110. CXII.01.) szźtmtl
hatźtrozatában vállalt kötelezettséget az iskolabusz mfüödtetésére 2011.0l.01-2011'.|2.3I.
közötti időtartamĺa 6.687.800 Ft eľejéig (TÁMOP 3.3.2. pa|yazati fonásból 2.15l.800 Ft +
4. 5 3 6. 000 F t az intézmény költségvetésében keriilt biztosításrĄ.

A ľÁľĺop 3.3.2lo8l1r Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása
Józsefuarosban az esélyegyenlőség tŕibbinínyu, egyidejű javítása érdekében pźiyazat
keretében a pá|yázat eredményének minimum 5 éves fenntaĺtása szfüséges. A pľojekt
keretében elindított tlj szo|gáItatásokat a projekt leztrásźú követően is folytatjuk, hiszen ezek
többségében csak hosszabb távon fejthetnek ki jelentős, érzékelhető hatást. A fenntaľtási
kötelezettség az iskolabusz fenntaľtásara 20|6. augusztus l-ig szól. Jelen előterjesztésben az
iskolabusz 2012. évi kĺiltségeinek biztosításara teszek javaslatot, tekintettel az iskolfüat éľintő
tervezett j o gszabźiyv étlto zás okra.

A Vajda Péteľ Ének-zenei Általanos és Spoľtiskola igazgatója (1. számí melléklet) az
iskolabusz szoLgá|tatásra e|őzetes piackutatásként az a|źtbbi öt cég ajźn|atát szereztebe:

A biaonságos közlekedés mellett fontos szempont aszolgá|tatás ellenértéke.

Fentiek alapján javaslom, hogy az intézmény kĺlltségvetésében - Íigyelembe véve az
llzemanyagárak emelkedését és a busz útvonalát (két alkalom/nap: VIII. keľiilet Szazados út
|4. _ VIII. kerĹilet Vajda P. u. 25-31.) - bruttó 7.200.000 Ft (nettó 5.760.000 Ft+ÁFA)
összeget biztosítsunk az iskolabusz működtetésére. Ha a nyujtott szo|gźitatás díjtra
vonatkozóan általanos foľgalmi adő vá|tozás töľténik, akkor avźt|tozás időpontjától szükséges
bizto s ítani a többletfed ezetet az intézmény kö ltsé gveté s ében.

A Budapest Főviíros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testĹilet és szeľvei
szervezetí és működési szabźiyzatttrő| sző|ő l9l2009. (V.06.) ĺinkoľmĺĺnyzati rcndelet 1.

mellékletének 16. pontja a\apjźn a költségvetés elfogadása minősíteĺt szavazattöbbséget
igénylő kérdés, mely a képviselő-testtilet át nem ruházhatő hatáskörébe tartozik. Figyelemmel
az Otv. 10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakľa, az a|ábbihatźrozatíjavaslatot terjesztem
elfogadásra a Tisĺelt Képviselő-testĺilet elé.

Cég neve. székhelye Típus (cyártási év) Nani bruttó ár osszesen - 180 tanítási napľa

Kovácsbusz

l l73 Bp.. Pesti út 89.

SETRA (2008) 63.000 Ft + AFA:
81.250 Ft

Bruttó: 14.l75.000 Ft

Kuti Tľavel Busztársaság

l141 Bp.' Kőszes u. 4l.

l0 évnél nem tiregebb
autóbuszok

55.200 Ft + AFA=
69.000 Ft

Bruttó: 12.420.000 FÍ

Lovas Trans Kft.

2030 Érd. Tanáľ u. 4.

MAN 2OO3

voLvo 1998

48.000 Fr + AFA:
60.000 Fr

Bruttó: 10.800.000 Ft

Bumbi Busz Kft.

l032 Bp.. Ásoston u. l8.

Meľcedes NOGE
(2003)

36.000 Ft + AFA:
45.000 Ft

Bruttó: 8.l00.000 Ft

Potári Kft.

2360 Gvói. Táncsics u. 74

Ikaľus 256 (l985) 32.000 Ft + AFA:
40.000 Ft

Bruttó: 7.200.000 Ft



Határozati javaslat

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy:

f0I2. január |-to| 2012. decembeľ3l.kĺizĺitt önként vállalt feladatként továbbra is
biztosítja a Százados út térségéből induló iskolabusz igénybevételét a Vajda Péteľ
Enek-zenei Altalĺĺnos és Spoľtiskolábajań tanulók szźlInźlra. A tanulók kíséréséľől és
a szer ző dés me gkĺité s é r ő| az intézmény gondo sko dik.

az iskolabusz igénybevételéľe előzetes kötelezettséget vállal af0I2. évre az alábbiak
szerint:

- a20|2.0t.01-2012.|2.31. kĺjzötti időtaľtamľa (l80 tanítási nap) nettó 5.760.000 Ft +
Äta méľtékével növelt összeget biztosítja az intézmény költségvetésében az
cinkoľmányz at sajźú bevételeinek terhére;

felkéri a polgármesteľt, hogy a hatćtrozatban foglaltakat az önkorményzat 2012. évi
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határĺdő: 1. pont esetén: fU|z.január 1.

2. pont esetén: 20||. november 3.

3. pont esetén: 20|2. évi költségvetés tęrvezése

A döntés végrehajtásńt végző szervezeti egység: Pénzügyi Ugyosztá|y, Humánszolgáltatási
Ügyosztály.

Budapest, 20|l. október 17.
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Sántha Péteľné \..
alpolgáľmester

TÓrvényes s égi ellenőrzé s :

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző
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